
 
 
 
 

Про стан розроблення та оновлення 
містобудівної документації на тери-
торії області 

 
 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про 
основи містобудування”, “Про архітектурну діяльність”, враховуючи інфор-
мацію про стан розроблення містобудівної документації на території області 
(додається): 

1. Визнати недостатньою роботу Віньковецької, Новоушицької, Старо-
синявської райдержадміністрацій, виконавчих комітетів Віньковецької, Ново-
ушицької та Старосинявської селищних рад щодо забезпечення територій 
новою містобудівною документацією. 

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міським (міст 
обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територіальними 
громадами: 

1) вжити невідкладних заходів щодо прискорення розроблення та онов-
лення містобудівної документації на регіональному (схеми планування тери-
торій районів) та місцевому (генеральні плани та плани зонування територій 
населених пунктів області) рівнях; 

2) внести на розгляд сесій відповідних рад питання щодо фінансування 
процедури розроблення містобудівної документації, про що інформувати 
відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації до 
15 квітня 2020 року; 

3) розглядати щорічно на засіданнях колегій районних державних адмі-
ністрацій, на сесіях місцевих рад питання щодо стану розроблення містобу-
дівної документації, про що інформувати відділ містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації до 01 грудня відповідного року; 
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4) усю розроблену та оновлену містобудівну документацію подавати на 
розгляд архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архі-
тектури обласної державної адміністрації і лише за наявності позитивного 
висновку цього органу подавати таку документацію на затвердження місцевим 
радам; 

5) до кінця I кварталу 2020 року привести структуру уповноважених 
органів містобудування та архітектури у відповідність із законодавством; 

6) вжити заходів щодо дотримання вимог законодавства при призначенні 
на посади головних архітекторів районів, міст, об’єднаних територіальних 
громад. 

3. Відділу містобудування та архітектури обласної державної адміні-
страції: 

1) надавати методичну та практичну допомогу районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, 
іншим органам місцевого самоврядування у вирішенні питань із розроблення 
та оновлення містобудівної документації; 

2) щорічно виносити на розгляд колегії обласної державної адміністрації 
питання щодо стану розроблення містобудівної документації на території об-
ласті. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 20.12.2018 № 892/2018-р “Про стан розроблення та 
оновлення містобудівної документації на території області”. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


